Update Durpshuus: ‘We komen hier samen uit!’
Tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeente Boxmeer op donderdag 14 oktober 2021 is
besloten om op dit moment geen krediet te verstrekken voor het nieuwe Durpshuus.
De gevraagde investeringsbijdrage is volgens de gemeenteraad te hoog, ze willen ook niet bijdragen
om de exploitatie sluitend te maken en er zijn volgens hen nog teveel open eindjes.
De 6 insprekers tijdens de commissievergadering en gemeenteraadsvergadering hebben de
gemeenteraad zeker doen inzien dat de nood hoog is voor Vierlingsbeek en Groeningen. Ze gunnen
Vierlingsbeek/Groeningen een toekomstbestendig MFA maar…… de gemeenteraad wil er nu niet het
gevraagde bedrag in investeren.
Er werd op het laatste moment door de coalitiepartijen (Team Lokaal en Team CDA) een amendement
ingediend om o.a. alsnog de keuze te maken om het Joffershof dan maar te verbouwen. Dit voorstel
werd snel door de oppositie afgeschoten omdat het procedureel onprofessioneel, inhoudelijk slecht
voorbereid, niet onderbouwd, en totaal tegenstrijdig was met het eerdere uitgangspunt om het
toekomstige Durpshuus in de Laurentiuskerk te huisvesten.
Tweespalt in het dorp
De wethouder en ook de sprekers van de coalitiepartijen constateerden dat er een tweespalt in het
dorp is. Dit concluderen zij vanuit de brieven/emails/telefoontjes die zij ontvangen hebben van
dorpsgenoten. De dorpsraad en kerngroep Durpshuus stellen het erg op prijs dat dergelijke berichten
ook met hen gedeeld worden. Dan is een oplossing en antwoord rechtstreeks te geven. ‘Beter met
iemand praten dan over iemand praten’.
Deze brieven (en de hoeveelheid ervan) zijn (nog) niet openbaar, wat ons overigens wel bevreemdt.
Dit te meer omdat deze brieven door de coalitiepartijen en door de wethouder prominent aangehaald
worden als belangrijk punt in hun overweging niet met ons verzoek akkoord te gaan.
Hoezo is er dan sprake van transparantie?
Suggestieve opmerkingen die her en der gemaakt worden dat er vanuit de dorpsraad/kerngroep niet
gesproken zou zijn met het bestuur van de KBO willen we hierbij ook tegenspreken. Deze gesprekken
zijn wel degelijk gevoerd. Zoals met alle verenigingen en mogelijke gebruikers is gesproken. Van alle
verenigingen dus ook van KBO is bekend wat de wensen zijn. De concrete invulling hiervan vindt
plaats nadat de gemeente middels het toekennen van subsidie groen licht heeft gegeven.
Het besluit van de Gemeenteraad
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad alle eerdere voorstellen van tafel geveegd en besloten dat de
Laurentiuskerk verbouwen tot een multifunctionele accommodatie geen gelopen race is. De raad heeft
besloten dat wethouder Hendriks samen met voor- en tegenstanders onder leiding van een
deskundige en neutrale gespreksleider snel op zoek gaat naar een oplossing, zodat er alsnog een
voldragen plan op tafel komt dat de goedkeuring van de raad heeft. Wat er ook uit zal komen, de
nieuwe gemeenteraad van het Land van Cuijk zal hierover de beslissing gaan nemen.
Wij gaan hier als dorp(en) samen uitkomen!
Wij gaan er vooralsnog van uit dat we met zijn allen op de goede en gedragen weg bezig zijn.
De afgelopen week is in 3 dagen een online petitieverklaring ‘Zeg Ja tegen het Durpshuus’ door 534
mensen ondertekend en tijdens de gemeenteraadsvergadering overhandigd aan burgemeester van
Soest. Daarnaast zijn er 39 intentieverklaringen ondertekend door verenigingen die gebruik willen
maken van het toekomstige Durpshuus. Er zijn verenigingen die er dagelijks zullen gaan toeven.
Andere verenigingen komen enkele keren per week, andere maandelijks en bepaalde grote
activiteiten zullen jaarlijks plaatsvinden. Qua financiële dekking zijn er weer nieuwe en positieve
ontwikkelingen. Wel zullen we als hele gemeenschap moeten aantonen dat de beste optie voor
een toekomstige gemeenschapsvoorziening de kerk is. Samen gaan we hier uit komen!

Het nieuwe Durpshuus blijft een kwestie van dromen, denken, durven, doen en
doorzetten!
Voor vragen, reacties, inspreekteksten en info: www.durpshuus-vierlingsbeek.nl
en Durpshuusvierlingsbeek@gmail.com
We zijn ook te vinden op facebook en Instagram.
Met vriendelijke groet Dorpsraad/KerngroepDurpshuus i.o.

